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Ansøgningsskema 

om tilladelse til etablering eller ændring af sø 
 

Ansøgning i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven og/eller § 35 i planloven. 

 
- Dispensation efter planloven til anlæg/ændring af søer og vandhuller 
- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til anlæg/ændring af søer og vandhuller 
- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til ændring af tilstand eller anvendelse af 
beskyttede naturtyper 

 
Se desuden folderen ”Sådan får du et godt vandhul” på kommunens hjemmeside. 
 
 
1 Ansøger                Ejer (udfyldes kun hvis ansøger ikke er ejer) 

Navn: 
 

Navn: 

Adresse: Adresse: 
 

Postnr.: 
 

Postnr.: 

By: 
 

By: 

Tlf.: 
 

Tlf.: 

E-mailadresse: 
 

E-mailadresse: 

 

 
Ejers accept af ansøgningen (underskrift):  
 
 
2 Ejendomsforhold 

Matrikel nr.  

Ejerlav og By  

 

 

3 Beskrivelse af arealet 

Arealets nuværende karakter: Kryds af: 

Dyrket mark  

Græsmark  

Skov          

Natur (eng, mose, overdrev)  

Sø over 100 m2  

Sø under 100 m2  
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Vandløb  

Stendige  

Arealet er drænet  

Andet (beskriv)  

 

Arealets nuværende arealanvendelse: 

Arealet er i omdrift ca. år  

Vedvarende græs med kreatur/får  

Vedvarende græs med høslæt  

Udnyttes ikke landbrugsmæssigt  

Andet (beskriv)  

 

 
4 Beskrivelse af projektet (Udfyld A eller B) 

A. Etablering/ændring af sø 

Etablering af sø/vandhul  

Ændring af eksisterende sø/vandhul. Nuværende størrelse i m2  

Oprensning af sø/vandhul  

 

Udformning af søen 

Vandfladens forventede areal i m2  

Største forventede vanddybde  

Tilløb fra vandløb (navn eller nr.)  

Afløb til vandløb (navn eller nr.)  

Omlæg af dræn (den nye placering indtegnes desuden på kort)  

Den opgravede jord ønskes placeret på/i (beskriv)  

Hvor meget jord forventes opgravet i m3  

Andet (beskriv)  

 
Fremtidig anvendelse (se desuden folderen ”Sådan får du et godt vandhul”): 

Udsætning af ænder  

Udsætning af fisk  

Udsætning af krebs  

Fodring af ænder  

Fodring af fisk  
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B. Andre projekter 

Opfyldning   

Opdyrkning  

Beplantning med træer og/eller buske  

Afvanding  

Rydning  

Ændring af sten/jorddige  

Fjernelse af sten/jorddiger  

Anden tilstandsændring  

Andet anlæg (Beskriv)  

 
 
5 Uddybende beskrivelse af projektet, herunder formål og metode 
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6 Kortskitse 
Skitse af ejendommen på kort med angivelse af, hvor den planlagte/eksisterende sø/vandhul er placeret,  
samt skitse af søens udformning, herunder brinkernes hældning. Find evt. kort på 
http://kort.arealinfo.dk/. 
 
 

 
 

 
 
 
7 Vedlagte dokumenter 

 Ja Nej Antal 

Naboerklæring (kun ved etablering af ny sø)    

Skitse / Plan    

Kort    

Andet    

 
 
 
 
8 Underskrift 
 
Dato            Underskrift  
 
 

Det er et krav for behandlingen af projektet, at kort vedsendes.  
 
 

 


